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 1. List do akcjonariuszy

 Szanowni Państwo,

 Drugi  kwartał  2011  roku  to  dla  spółk i  DEKTRA  okres  intensywnych 

przygotowań  do  debiutu  na  rynku  NewConnect.  Poprzez  upubl icznienie  Spółki 

i  zainteresowanie  mediów  naszą  działalnością  DEKTRA  stała  się  bardziej 

rozpoznawalna,  dzięki  temu  może  cieszyć  się  większym  zaufaniem  swoich 

kontrahentów.  W  minionym  okresie  sprawozdawczym  położyl iśmy  szczególny  nacisk 

na  rozwój  organiczny.  Poszerzyl iśmy  ofertę  handlową  między  innymi  o  worki  do 

sianokiszonki  produkowane  przez  spółkę  zależną  Indiver.  Z  sukcesem  zostały 

przyjęte  przez  rynek  również  pozostałe  nowe  towary  t j .   membrany  paroszczelne 

Reflex,  produkty  z  działu  chemii  budowlanej  oraz  fol ie  opakowaniowe.  Uzyskal iśmy 

aprobatę  techniczną  umożliwiającą  nam dystrybucję  siatk i  podtynkowej  DEKTRA-145 

produkowanej  przez  Saint-Gobain  Vertex.  W  opisywanym  okresie  pozyskal iśmy 

nowych  dostawców  jak  i  wielu  nowych  odbiorców.  Dzięki  temu  oraz  środkom 

pozyskanym z emisj i  akcj i  spółka znalazła s ię na etapie intensywnego rozwoju.  

Dane  prezentowane  w  tym  raporcie  pokazują,  że  Spółka  konsekwentnie 

real izuje  zamierzone  cele.  Potwierdzają  to  doskonałe  wyniki  f inansowe,  rekordowe 

w stosunku  do  poprzednich  okresów.  Zachęcamy  do  szczegółowej  anal izy  naszych 

wyników na dalszych stronach raportu.

Obecnie  kontynuujemy prace nad publ ikacją  strategi i  rozwoju  spółk i  -  DEKTRA 

2017,  która  będzie  obejmowała  plany  rozwoju  i  prognozy  f inansowe  na  najbl iższe 

lata.  Strategia  zostanie  opubl ikowana  w  II I  kwartale  bieżącego  roku.  Zamierzamy 

kontynuować  działania  mające  na  celu  wzrost  potencjału  Spółki  i  zwiększanie 

zyskowności.  Konsekwentna real izacja  tych  zamierzeń spowoduje  umocnienie  pozyc j i  

rynkowej  DEKTRA  SA  co  przyniesie  wymierne  zyski   obecnym  i  przyszłym 

akcjonar iuszom.

Z poważaniem

Maciej  Stefański

Prezes Zarządu
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 2. Podstawowe informacje o Spółce

Firma:                                                 DEKTRA Spółka Akcyjna
Forma prawna:                                     Spółka Akcyjna
Siedziba:                                              Toruń
Adres:                                                 ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń
Telefon:                                              +48 56 6600861 
Faks:                                                  +48 56 6390005 
Adres poczty elektronicznej:                  dektra@dektra.pl
Adres strony internetowej                      www.dektra.pl
NIP:                                                    8792212347 
REGON:                                              871239844 
KRS:                                                   0000373212 

 Spółka kieruje swoją ofertę do:

➢ Budownictwa - systemy dociepleń,  sucha zabudowa, izolacje,  dekarstwo, 

budownictwo drogowe oraz budownictwo hydrologiczne

➢ Rolnictwa  i  ogrodnictwa  -  towary  Spółki  stosowane  są  do  osłaniania 

plonów oraz wytwarzania k iszonek

➢ Przemysłu  -  Spółka  dostarcza  fol ie  opakowaniowe  do  zakładów 

przemysłowych

 

Najważniejsze towary w ofercie spółk i  to:

➢ Siatka podtynkowa

➢ Fol ie budowlane

➢ Fol ie dachowe

➢ Fol ie ochronne

➢ Fol ie kiszonkarskie

➢ Worki do sianokiszonki

➢ Fol ie paroizolacyjne

➢ Izolacje pionowe i  poziome 

fundamentów

➢ Folia pęcherzykowa

➢ Geowłókniny

➢ Folie ogrodnicze

➢ Folie olejo- i  bi tumoodporne

➢ Folie PCV
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Spółka zaopatruje ponad 500 podmiotów o różnej  skal i  działania położonych na 

terenie całego kraju.  Dominującą część sprzedaży towarów Spółka real izuje  opierając 

się  o  hurtowy  kanał  dystrybucj i  k ierując  swoje  produkty  do  grup  zakupowych, 

s ieci  handlowych,  składów  mater iałów  budowlanych,  ogólnokrajowych  hurtowni 

zaopatrujących rolnictwo oraz do kl ientów detal icznych.

 3. Wybrane dane  finansowe  z  bilansu  oraz  rachunku 
zysków i strat

 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i  strat 

 
II kwartał 
01.04.2011-
30.06.2011

II kwartał 
01.04.2010-
30.06.2010

Zmiana
%

Narastająco 
01.01.2011-
30.06.2011

Narastająco 
01.01.2010-
30.06.2010

Zmiana
%

Przychody netto ze 
sprzedaży 4 730 602,10 3 007 000,00 57,31 8 551 694,76 4 517 000,00 89,32

Zysk (strata) ze sprzedaży 381 681,77 360 000,00 6,02 935 687,53 615 000,00 52,14

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 379 517,85 409 000,00 -7,21 930 725,62 669 000,00 39,12

Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej 576 955,48 326 000,00 76,98 1 135 321,92 601 000,00 88,91

Amortyzacja 19 376,02 22 000,00 -11,93 38 449,25 25 000,00 53,80

EBITDA 596 331,50 348 000,00 71,36 1 173 771,17 626 000,00 87,50

Zysk (strata) brutto 576 955,48 326 000,00 76,98 1 135 321,92 601 000,00 88,91

Zysk (strata) netto 464 818,48 260 000,00 78,78 916 658,92 497 000,00 84,44
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I  i  I I  Q 2011 I i  I I  Q 2010

 

Wybrane dane finansowe z bilansu

 Stan na 30.06.2011 Stan na 30.06.2010

Kapitał własny 2 790 244,58 1 817 152,34

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe 3 366 106,32 221 000,00

Należności długoterminowe 0,00 0,00

Należności krótkoterminowe 2 550 632,90 1 261 000,00

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 730 681,24 59 000,00
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 4. Działalność Spółki

 4.1. Istotne  zdarzenia,  które  wystąpiły  w  okresie 
objętym raportem

We  wtorek,  14  czerwca  2011  r.  spółka  DEKTRA  zadebiutowała  na  rynku 

NewConnect.  Kurs  na  otwarciu  wyniós ł  15,38  zł  co  oznacza  wzrost  o  24,03% 

w stosunku do ceny emisyjnej.  

W  czerwcu  2011  r.  Zarząd  DEKTRA SA zawarł  umowę  dystrybucyjną  z  Saint-

Gobain  Vertex,  s.r.o.  z  s iedzibą  w  Litomyšl  -  Czechy.  Powyższa  umowa  określa  

warunki  współpracy  w  zakresie  dystrybucj i  przez  DEKTRA  SA  siatk i  systemowej  

DEKTRA-145 produkowanej  przez  Saint-Gobain  Vertex.  Siatka  DEKTRA o gramaturze 

150 g/m2  przeznaczona jest do stosowania jako materia ł  zbrojący i  wzmacniający.   

Zarząd  DEKTRA  SA  podjął  decyz ję  o  sprzedaży  20%  akcj i  spółk i  zależnej 

Indiver  SA  o  wartości  nominalnej  20.000  zł  (dwadzieścia  tysięcy  złotych)  za  kwotę 

220.000  zł  (dwieście  dwadzieścia  tys ięcy  złotych).  Przed  powyższą  transakcją 

DEKTRA  SA  posiadała  100%  udziału  w  kapitale  zakładowym  spółki  Indiver.  Po 

sprzedaży  wyżej  wymienionej  l iczby  akcj i  udział  spółk i  DEKTRA  w  kapitale 

zakładowym  i  ogólnej  l iczbie  głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu  spółk i  Indiver  SA 

spadł  do 80%.

Nabywcą  10%  akcj i  Spółki  Indiver  SA  został  podmiot  zajmujący  się 

przetwórstwem  tworzyw  sztucznych.  Dzięki  zaangażowaniu  kapita łowemu  nowego 

Inwestora  Zarząd  Spółki  DEKTRA SA l iczy  na  ekspozycję  Indiver  SA na  nowe  rynki  

oraz  zwiększenie  zysków.  Kolejne  10%  akcj i   Spółki  Indiver  SA zostało  nabyte  przez 

podmiot  f inansowy.  Zarząd  DEKTRA SA l iczy  na  wymierne  korzyści  z  tej  transakcj i  

osiągnięte  dzięki  wiedzy,  umiejętnościom  oraz  zaangażowaniu  nowych  akcjonariuszy 

w rozwój Indiver  SA.
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 4.2. Czynniki  i  zdarzenia  mające  wpływ  na  osiągnięte 
wyniki finansowe

Spółka  w  II  kwartale  2011  r.  odnotowała  przychody  wyższe  o  57,31%  a  zysk 

netto  większy  o  78,78%  od  wyniku  osiągniętego  w  analogicznym  okresie  2010  r. 

Narastająco  za  pierwsze  sześć  miesięcy  2011  r.  to  wzrost  przychodów  o  89,32% 

i  zysku  netto  o  84,44%  w  stosunku  do  pierwszych  sześciu  miesięcy  2010  r.  Tak 

znaczący  wzrost  zysku  jest  wynikiem  konsekwentnie  real izowanej  strategi i  

polegającej  na  prowadzeniu  intensywnych  działań  handlowych,  poszerzaniu  kręgu 

odbiorców  oraz  zapewnianiu  wysokiej  jakości  wyrobów  w  atrakcyjnych  cenach. 

Pomimo doskonałych  wyników f inansowych jakie  spółka osiągnęła  nasze oczekiwania 

i  ambicje nie zostały zaspokojone.  

Wyniki  jakie  planowaliśmy  osiągnąć  w  tym  kwartale  zostały  osłabione  przez 

wprowadzenie  c ła  antydumpingowego  na  siatkę  podtynkową  pochodzącą  z  Chin. 

Oprócz  wzrostu  cen  siatk i  wprowadzenie  zaporowego  cła  doprowadzi ło  do  rozwoju 

szarej  strefy w tym sektorze.

W  II  kwartale  wystąpi ły  jednorazowe  zdarzenia  związane  z  upubl icznieniem 

i  notowaniem  Spółki  DEKTRA na  rynku  NewConnect,  które  również  miały  wpływ  na 

obniżenie zysku netto.

 4.3. Informacje  Zarządu  DEKTRA  SA  na  temat 
aktywności,  jaką  w  okresie  objętym  raportem  podejmowano 
w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W  okresie  I I  kwartału  2011  r.  Spółka  intensywnie  real izowała  działania 

związane z wejściem na NewConnect,  co wiązało się  z dodatkową pracą i  generowało 

dodatkowe koszty.

W  związku  ze  znacznym  wzrostem  cen  surowców  oraz  ograniczeniem 

dostępności  podstawowego surowca wykorzystywanego do produkcj i  fol i i  izolacyjnych 

jakim  jest  pol ietylen,  Spółka  podjęła  działania  zmierzające  do  zdywersyf ikowania 

źródeł  dostaw.

W  odpowiedzi  na  niestabi lne  dostawy  fol i i  budowlanych  w  II I  kwartale  br.  
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zamierzamy  wykorzystać  szansę  jaką  daje  posiadanie  80%  pakietu  akcj i  w  kapi tale 

spółk i  Indiver  i  poprzez  potencjał  tej  spółk i  osiągnąć  częściowe  uniezależnienie  s ię  

od innych dostawców.

W  minionym  okresie  prowadzone  były  intensywne  poszukiwania  produktów, 

które mogłyby poszerzyć ofertę  handlową Spółki.  Następstwem tego jest  uzupełnienie 

oferty  o  membranę  do  izolacj i  poziomej  fundamentów,  s iatkę  podtynkową  DEKTRA-

145, worki do sianokiszonki,  wyroby chemii  budowlanej i  inne.

 5. Stanowisko odnośnie realizacji prognoz finansowych

W  okresie  sprawozdawczym  nasze  prognozy  dotyczące  przychodów  ze 

sprzedaży oraz zysku netto zostały zreal izowane. Jednocześnie w okresie I-VI 2011 r.  

osiągnięto  przychody  odpowiadające  53,45%  i  zysk  netto  odpowiadający  49,57% 

prognoz na cały rok 2011. Spółka podtrzymuje swoje prognozy na rok 2011.

 6.  Oświadczenie  Zarządu  DEKTRA  SA  dotyczące 
informacji finansowych  za  II  kwartał  2011  roku  i  danych 
porównawczych

Zarząd oświadcza,  że  według  jego  naj lepszej  wiedzy,  wybrane  dane f inansowe 

za I I  kwartał  2011 r.  i  dane porównywalne,  sporządzone zostały  zgodnie z  przepisami 

obowiązującymi Spółkę, a zawarte w nich informacje odzwierciedlają prawdziwy obraz 

rozwoju i  osiągnięć f irmy.
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